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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld,
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk.
Beschouwing
Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Peuterspeelzaal (PSZ) De Boomgaard maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting De
Welle. Deze organisatie heeft 4 peuterspeelzalen in de gemeente Wierden.
De PSZ is gehuisvest in een klaslokaal van de Maria basisschool in het centrum van Wierden. De
PSZ is geopend op alle doordeweekse ochtenden evenals de maandagmiddag. De locatie is met 16
kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en richt zich
op kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
* 3 juli 2014, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
* 15 september 2014, onderzoek na registratie. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
* 25 augustus 2015, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
* 3 november 2016, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (opgesteld door GGD GHOR Nederland,
versie januari 2015).
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen vanuit de Wet kinderopvang,
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact.
Een voorbeeld deed zich voor tijdens het inspectiebezoek. De kinderen werden opgehaald door de
ouders/verzorgers om 11 uur. Eén van de ouders was verlaat en het kind zat nog alleen aan de
tafel. De beroepskracht knielde naast het kind en stelde hem gerust: "Je hoeft niet te huilen. Jouw
papa komt ook wel." Onderwijl aaide zij het kind over zijn rug.
Er is informatieoverdracht en – uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten.
Observatie
Ouders mogen hun kind in de groepsruimte brengen en ophalen. Beroepskrachten nemen
(desgewenst) actief informatie in ontvangst bij het brengen, en dragen actief informatie over bij
het ophalen. In het interview vertelt een beroepskracht dat één van hen bij de deuropening gaat
staan en de andere beroepskracht zich mengt onder de ouders.
Ten tijde van het inspectiebezoek vertelde de beroepskracht aan een ouder dat het kind zijn fruit
niet zo lekker lijkt te vinden. De ouder en de beroepskracht spreken dan ook af dat het kind ander
fruit mee krijgt.
Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie
De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van
rituelen. Zo start en eindigt de dag met een kring, worden er dagritmekaarten gebruikt en zingen
de beroepskrachten en kinderen een lied als een activiteit begint (fruit eten) of eindigt (opruimen
van het speelgoed). De observatie van de pedagogische praktijk laat zien dat de kinderen de
rituelen kennen. De kinderen stoppen bijvoorbeeld na het fruit eten zelf hun beker en trommeltje
weer in de tas. Hierbij is te zien dat de kinderen naar elkaar kijken en elkaars gedrag imiteren. De
kinderen weten wat er van hen wordt verwacht.
Sociale competentie en normen en waarden
De kinderen zijn deel van de groep.
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Observatie
De beroepskrachten betrekken de kinderen bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen. Er wordt positieve feedback en waardering gegeven als de kinderen zich actief
betrokken en verantwoordelijk tonen. Zo werd er buiten door de beroepskrachten middels een lied
aangekondigd dat ze gingen opruimen. De meeste kinderen liepen met wat speelgoed naar de
schuur om het aan de beroepskracht te geven. Andere kinderen werden aangespoord om ook te
helpen: "X, wat ga jij opruimen? Misschien kun je het schepje meenemen. Goed van je." of "Wat
ben je sterk zeg. Breng het maar naar de schuur."
Conclusie
Ten tijde van het inspectiebezoek werd er voldaan aan het waarborgen van de emotionele
veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competentie en de overdracht van normen
en waarden.
Voorschoolse educatie
Peuterspeelzaal De Boomgaard werkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma
Piramide. De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5
uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen en de verhouding tussen het
aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen bedraagt ten minste één op acht.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond
specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken
met voor- en vroegschoolse educatieprogramma's.
De houder heeft een opleidingsplan voor het jaar 2016-2017 opgesteld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake de voorschoolse educatie.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Website (www.stichtingdewelle.nl)

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie ('Opleidingsplan VVE leidsters 2016-2017')
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag van alle beroepskrachten en
vrijwilligers ingezien en beoordeeld. De verklaring van een stagiaire is tevens meegenomen in de
beoordeling.
Conclusie
De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft op locatie alle diploma's van de beroepskrachten ingezien en beoordeeld.
Conclusie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in 3 peuterspeelzaalgroepen. Een peuterspeelzaalgroep bestaat uit
maximaal 16 kinderen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de grootte en samenstelling van de groepen.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Ten tijde van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op woensdagochtend 14 juni 2017,
waren er 13 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten.
Conclusie
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet gekeken naar het aantal aanwezige kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Website (www.stichtingdewelle.nl)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.

(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.

(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan
twee maanden.
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.

(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt:
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede
beroepskracht.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Peuterspeelzaal De Boomgaard
: 16
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting De Welle
Binnenhof 43
7642GW Wierden
08161427
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Laura Sauer- Huisman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Wierden
: Postbus 43
: 7640AA WIERDEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

14-06-2017
14-06-2017
Niet van toepassing
22-06-2017
26-06-2017
26-06-2017

: 13-07-2017
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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